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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif dimana 

pengumpulan data menggunakan angket / kuesioner sebagai sarana pengumpulan 

data sehingga dapat dianalisis secara statistik. Penelitian kuantitatif berguna 

untuk menguji hipotesis yang sudah ditentukan dan meneliti hubungan antar 

variabel agar lebih mudah diukur dan dianalisis, sehingga dapat lebih diketahui 

kebenarannya dari penelitian yang diteliti (Bungin, 2014). 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian yang 

ada pada wilayah tertentu dan memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan 

masalah penelitian sehingga objek dapat menjadi sumber data penelitian (Bungin, 

2014). Populasi yang terlibat dalam penelitian ini adalah seluruh potential buyer 

di perusahaan Noir Florist. Kriteria potential buyer Noir Florist yaitu seluruh 

konsumen yang tahu tentang Noir Florist secara umum, konsumen yang pernah 

melakukan pembelian di Noir Florist, dan seluruh pengikut media promosi Noir 

Florist (Instagram, Whatsapp, dan Line@).  
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3.2.2 Sampel 

Menurut Martono (2015), sampel merupakan bagian dari populasi yang 

diteliti. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

accidental sampling. Teknik ini merupakan bentuk pengambilan sampel yang 

dilakukan secara kebetulan, dimana siapa saja yang dianggap cocok menjadi 

sumber data yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini (Sugiyono dalam 

Jamarnis & Susanti, 2019). Menurut Hair (2006), sampel dikatakan representatif 

jika jumlah sampel dikalikan dengan 5-10 kali dari jumlah indikator pertanyaan. 

Jumlah item indikator pertanyaan dalam penelitian ini ada 21 item, sehingga 

hasilnya antara 105 hingga 210.  

3.3 Jenis Data, Sumber Data, dan Skala Pengukuran 

 Penelitian yang dilakukan bersifat kuantitatif, dimana jenis data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah data yang didapat dari penelitian langsung dari objek yang diteliti. 

Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua setelah 

data primer. Sumber data peneliti didapat dari responden yang telah mengisi 

kuesioner yang peneliti bagikan. Skala pengukuran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala likert. Menurut Maryuliana et al (2016), skala likert 

merupakan poin-poin pertanyaan yang digabungkan dan membentuk sebuah skor 

/ nilai yang mewakili ciri dan sikap individu seperti pengetahuan, sikap, dan 

perilaku. Berikut Skala likert yang digunakan dalam penelitian ini.  

Sangat Tidak Setuju (STS) : skor 1 
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Tidak Setuju (TS)  : skor 2 

Kurang Setuju (KS)  : skor 3 

Setuju (S)   : skor 4 

Sangat Setuju (SS)  : skor 5 

3.4 Variabel dan Definisi Operasional 

 Berdasarkan teori dari landasan teori dan penelitian terdahulu, terdapat 

beberapa indikator yang tidak diadopsi dalam variabel operasional karena 

dianggap tidak relevan dalam penelitian ini. Berikut disajikan tabel variabel 

operasional. 

Tabel 3.1 Variabel Operasional 

Variabel Definisi Konseptual Indikator Definisi Operasional 

Green 

Product 
(X1) 

Produk yang memakai 

bahan baku yang aman 
bagi lingkungan, dari 

sumber daya yang dapat 

didaur ulang atau 

diperbaharui. 

(Kusuma et al, 2017) 

1. Produk tidak beracun 

2. Produk lebih tahan lama. 
3. Produk terbuat dari bahan 

daur ulang. 

4. Produk dapat di daur 

ulang. 

5. Memakai bahan baku 

yang tidak merusak 

lingkungan. 

6. Kemasan yang sederhana 

7. Tidak berbahaya bagi 

makhluk hidup 

8. Tidak membuang banyak 

energi dan sumber daya 
lainnya 

9. Tidak menghasilkan 

sampah akibat kemasan 

dalam jangka waktu yang 

singkat. 

(Kusuma et al, 2017) 

Produk yang memakai 

bahan baku yang aman 
bagi lingkungan, dari 

sumber daya yang dapat 

didaur ulang atau 

diperbaharui yang 

mengacu pada produk 

yang tidak beracun, lebih 

tahan lama, memakai 

bahan baku yang tidak 

merusak lingkungan, 

memiliki kemasan yang 

sederhana, tidak 

berbahaya bagi makhluk 
hidup, dan tidak 

membuang banyak 

energi. 
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Green 
Promotion 

(X2) 

Mempromosikan suatu 
produk dapat ditekankan 

fitur-fitur sebagai ramah 

lingkungan, alami, dapat 

didaur ulang, mudah 

hancur di alam, ramah 

ozon, mengandung bahan 

baku alami, dapat 

digunakan kembali, 

memberikan penghematan 

energi, diproduksi dengan 

proses produksi ramah 

lingkungan 
(Kirgiz, 2016). 

1. Kredibilitas produk yang 
ramah lingkungan 

2. Iklan yang menjaja pola 

hidup “green” 

menggunakan produk 

yang diciptakan. 

3. Iklan yang menampilkan 

citra perusahaan yang 

peduli lingkungan. 

 (Nandini, 2016) 

Mempromosikan suatu 
produk dapat ditekankan 

dalam fitur-fitur ramah 

lingkungan yang 

diproduksi dengan proses 

produksi ramah 

lingkungan yang 

mengacu pada 

kredibilitas produk yang 

ramah lingkungan, iklan 

yang menjaja pola hidup 

“green”, dan yang 

menampilkan citra 
perusahaan yang peduli 

terhadap lingkungan. 

Minat Beli 

(Y) 

Tindakan atau tingkah laku 

yang bersifat individu dan 

berhubungan langsung 

dengan sikap diri yang 

berminat terhadap produk 

atau jasa yang mempunyai 

keinginan untuk mendekat 

atau mendapatkan produk 

atau jasa tersebut 

(Adi dan Oktarina, 2016). 

1. Minat Transaksional 
2. Minat Refrensial 
3. Minat Preferensial 
4. Minat Eksploratif 

(Abzari et al, 2014; Putri 

2016)  
 

Tindakan atau tingkah 

laku yang bersifat 

individu dan 

berhubungan langsung 

dengan sikap diri yang 

berminat dan mempunyai 

keinginan untuk 

mendekat terhadap 

produk atau jasa yang 

mengacu pada minat 
transaksional, minat 

refrensial, minat 

preferensial, dan minat 

eksploratif. 

 

Sumber: Data diolah, 2019  

 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

Metode pengumpuan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini 

adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada sampel yang ingin diteliti. 

Kuesioner berupa rangkaian atau kumpulan pertanyaan yang diatur secara 

sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan, yang kemudian dikirim kepada 

responden untuk diisi. Kuesioner yang diisi akan diperiksa kelengkapannya. 

Setelah memenuhi kelengkapan, maka kuesioner akan didata menggunakan excel 

dan SPSS. 
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3.6 Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis 

3.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui apakah satu 

variabel terikat memiliki hubungan yang linear terhadap dua atau lebih variabel 

bebas (Priyatno, 2014). Penelitian ini akan menggunakan analisis regresi linear 

berganda karena memiliki dua variabel bebas, yaitu green product dan green 

promotion. Berikut merupakan persamaan regresi linear berganda pada penelitian 

ini: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + e 

Keterangan: 

 

Y = Minat Beli    X1 = Green product 

α = Konstanta     X2 = Green promotion 

β1 = Koefisien regresi green product  e = error 

β2 = Koefisien regresi green promotion 

 

3.6.2 Validitas 

Uji Validitas ini bertujuan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuisioner. Uji validitas akan dilakukan menggunakan cara Pearson Correlation 

dengan tingkat signifikan sebesar 5% atau 0,05. Menurut Priyatno (2014), item 

yang dinyatakan memiliki validitas dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai 

signifikansi kurang dari 0,05. 



 

31 

 

3.6.3 Reliabilitas 

Uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran dapat dipercaya. Menurut Priyatno (2014), reabilitas sebuah variabel 

dapat dilihat dari tingkat signifikansi cronbach alpha dengan nilai yang lebih 

besar atau sama dengan 0,6.  

3.6.4 Uji Asumsi Klasik 

3.6.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang dihasilkan 

dari regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik menurut 

Priyatno (2014) adalah yang variabel residualnya berdistribusi normal. Distribusi 

dapat dilihat melalui penyebaran data pada grafik Normal P Plot of regression 

standardized. Jika pola titik yang menyebar mengikuti garis diagonal, maka dapat 

disimpulkan bahwa residual telah normal.  

3.6.4.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi 

dapat mengetahui korelasi antar variabel bebas. Dalam analisis regresi yang baik 

menurut Priyatno (2014) seharusnya tidak ada korelasi diantara variabel bebas. 

Menurut Ghozali dalam Priyatno (2014), jika nilai VIF atau Variance Inflation 

Factor kurang dari 10, dan Tolerance lebih dari 0,1 maka dapat dikatakan bahwa 

tidak terjadi multikolinearitas dalam analisis uji multikolinearitas. 
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3.6.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Priyatno (2014), heteroskedastisitas merupakan varian residual 

yang berbeda dengan pengamatan model regresi lainnya karena sebaiknya regresi 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah cara melihat pola 

heteroskedastisitas pada scatterplot: 

a. Apabila terbentuk pola tertentu yang teratur, misal bergelombang, 

melebar kemudian menyempit, maka dapat dikatakan terjadi 

heteroskedastisitas. 

b. Sebaiknya, bila tidak ada pola yang jelas maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

3.6.4.4 Uji Linearitas 

Uji linearitas perlu dilakukan untuk mengetahui apakah kedua variabel 

mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji linearitas 

dapat dijalankan dengan metode test of linearity. Kriteria yang berlaku yaitu jika 

signifikan pada linearity ≤ 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel 

bebas dan variabel terikat terdapat hubungan yang searah (linear).  

3.6.5 Hipotesis dan Model Penelitian 

3.6.5.1 Uji Model (Uji Statistik F) 

Menurut Ghozali (2016:96) uji F dilakukan untuk mengukur ketepatan 

fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (goodness of fit). Uji F menguji 

apakah variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat secara baik atau tidak. 
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Model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel bebas jika nilai 

signifikansi atau level of significance (α) yaitu F ≤ 0,05. 

3.6.5.2 Uji Parsial (Uji t) 

Menurut Priyatno (2014), uji t merupakan uji koefisien regresi yang pada 

dasarnya menunjukan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Jika uji t mempunyai nilai signifikansi kurang dari 5% atau 0,05, maka 

variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat secara parsial. 

3.6.6 Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R
2
)  

Menurut Priyatno (2014), uji koefisien korelasi (R) menunjukkan tingkat 

kerataan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jarak yang dimiliki 

oleh koefisien korelasi adalah -1 sampai 1. Koefisien determinasi (R
2
) 

menunjukkan bagaimana kemampuan model dalam menjelaskan variabel bebas 

kepada variabel terikat. Jarak yang dimiliki oleh koefisien determinasi (R
2
) 

adalah 0 sampai 1. 
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